
تونس: مردم تونس برای حمایت از مردم س��وریه 
و فلس��طین یک پویش در راستای تحریم کاالهای 
آمریکایی به راه انداختند. پویش مذکور در واکنش 
ب��ه اقدامات آمری��کا علیه مردم س��وریه در زمینه 
تحری��م های اقتصادی و مردم فلس��طین در زمینه 
معامل��ه قرن ب��ه راه افتاده است.تونس��ی ها اعالم 
کردند که چنین پویش��ی در امت عربی و اسالمی 
به منظور تحری��م کاالهای آمریکایی بس��یار مهم 
است زیرا کاالهای آمریکایی بخش جدایی ناپذیر از 

تروریسم اقتصادی آمریکا است.

بحری�ن: دادگاه��ی در بحرین یک ش��هروند این 
کشور را به دلیل آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی 
به 3 س��ال حبس محکوم کرد. رسانه های بحرینی 
گزارش دادند که این ش��هروند حامی فلسطین در 
اواخر ماه می )خرداد ماه( در تظاهراتی در روستای 
»ابوصیب��ه« به هم��راه تعدادی دیگ��ر تجمعی در 
حمایت از فلس��طین برگ��زار کرده و طی آن پرچم 
رژیم صهیونیس��تی را به آتش می کشد. رسانه ها از 

اعالم هویت این فرد خودداری کردند.

اردن: ضیف اهلل الفایز، سخنگوی وزارت خارجه اردن 
خاطرنشان کرد، کشورش موافقت اسرائیل با احداث 
خط��وط راه آهن ک��ه تل آویو-قدس را به ش��هرک 
"القدیمة" در قدس ش��رقی اش��غالی متصل خواهد 
کرد، محکوم می کند. سخنگوی وزارت خارجه اردن 
همچنین تاکید کرد: اس��رائیل، اشغالگر است و باید 
به قوانین بین المللی که قدس شرقی را جزو اراضی 

اشغالی ۱۹۶۷ به شمار می آورد، پایبند باشد.

ک�ره جنوبی: وزیر دفاع ک��ره جنوبی هفته آینده 
در س��فری ۶ روزه به واشنگتن س��فر می کند تا با 
همت��ای آمریکایی خ��ود و نماین��دگان کنگره در 
خصوص طیفی از موضوعات از جمله تقسیم هزینه 
هم��کاری دفاعی با آمریکا گفت وگ��و کند.  وزارت 
دفاع س��ئول اعالم کرد که وزرای دفاع کره جنوبی 
و ایاالت متحده آمریکا هفته آینده در واشنگتن در 
خصوص اوضاع امنیتی شبه جزیره کره و موضوعات 

دیگر دیدار و گفت وگو خواهند کرد.

روس�یه: وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد که 
برنامه آمریکا برای استقرار تسلیحات در فضا موازنه 
امنیت��ی کنونی را ناب��ود می کن��د. وزارت خارجه 
روسیه در بیانیه ای که خبرگزاری اسپوتنیک آن را 
منتشر کرده،  اعالم کرد: »واشنگتن در تالش است 
ت��ا این ادعا را مطرح کند ک��ه ماهواره های کنترل 
کننده روسی در حال تعقیب ماهواره های شناسایی 
آمریکا ب��وده و با این دس��تاویز به دنبال تس��ریع 
مس��ابقه تس��لیحاتی در فضا بوده ک��ه می تواند به 

نابودی موازنه امنیتی کنونی در فضا منجر شود.«

نیمی از نیویورک زیر خط فقر 
به رغم ادعاهای اقتص��ادی ترامپ، نتایج تازه ترین 
بررس��ی ها نش��ان می دهد نیمی از س��اکنان شهر 
نیوی��ورک از س��ال ۲۰۱۵ ت��ا ۲۰۱۸ زیر خط فقر 

زندگی کرده اند.
در تازه ترین بررسی که دانشگاه کلمبیا با همکاری 
صن��دوق غیرانتفاعی رابین ه��ود انجام داده نتیجه 
گیری شده اس��ت که نزدیک به 3 میلیون و ۴۰۰ 
هزار بزرگسال ساکن نیویورک در مقاطعی از زمان 
در فاصله س��ال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ زیر خط فقر 
قرار داش��ته اند. از هر پنج نف��ر، یک نفر یا نزدیک 
به یک میلیون و چهارصد هزار نفر در سال ۲۰۱۸ 
زیر خط فقر زندگی کرده اس��ت، این رقم در مدت 
مش��ابه در س��ال ۲۰۱۲، یک نف��ر در هر چهار نفر 
فقیر ثبت ش��ده بود. این یعنی بزرگس��االن مجرد، 
کمت��ر از ۱۷ هزار دالر درآمد داش��ته اند در حالی 
که در آمد بزرگساالن دارای دو فرزند، کمتر از 3۰ 
هزار دالر بوده اس��ت. بر همین اس��اس، از هر پنج 
خانوار، یک خانوار در سال ۲۰۱۸ زیر خط فقر قرار 
داش��ته و 3۴ درصد از خانوار ها نیز به علت ناتوانی 
در تامین هزینه های مسکن، سوخت، غذا، خدمات 
درمانی و دیگر نیازمندی های پایه، زندگی س��ختی 
را تجربه کرده اند. نتایج بررس��ی همچنین نش��ان 
می ده��د زنان و رنگین پوس��تان س��اکن نیویورک 
به نس��بت دیگران، بیش��تر در فقر و فالکت به سر 
برده اند. بزرگس��االن اسپانیایی تبار نیز بیش از دو 
برابر بزرگساالن سفیدپوست در سال ۲۰۱۸ با فقر 
دس��ت و پنجه نرم ک��رده ان��د و در حالی که ۲۴ 
درصد از زنان زیر خط فقر قرار داشتند این رقم در 

مردان ۱۷ درصد گزارش شده است.

نیمچه گزارش

رزمایش های از پیش اعالم نشده ونزوئال 
رئیس جمهور ونزوئال طی س��خنرانی برای نیروهای مسلح کشور خود تأکید 
کرد که کاراکاس در س��ال جاری میالدی به برگزاری رزمایش های از پیش 

اعالم نشده ادامه می دهد.
»نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال در دیدار با نیروی مسلح این کشور 
آمری��کای التی��ن تصریح کرد ک��ه رزمایش های نظامی از پیش اعالم نش��ده  
کاراکاس در س��ال جاری میالدی همچنان ادامه خواهد داش��ت. وی تصریح کرد: 
»من اعالم می کنم که مانور نظامی »س��پر بولیواری ۲۰۲۰« ادامه خواهد داش��ت. 
از ام��روز،  ما زمان آغاز و مکان برگزاری رزمایش های خود را اعالم نخواهیم کرد«.

رئیس جمهور ونزوئال در ادامه ضمن تقدیر از نیروهای مس��لح کشور خود افزود که 
ونزوئال در حال حاضر قدرتمندترین نیروی مس��لح را در طول تاریخ این کش��ور در 

اختیار دارد. 

توافق برای محاکمه عمر البشیر 
همزمان ب��ا ورود یک هیأت از دیوان کیف��ری بین المللی الهه به خارطوم، 
یک مقام سودانی از توافق برای محاکمه »عمر البشیر« رئیس جمهور سابق 
س��ودان در دادگاه الهه خبر داد. س��خنگوی دولت سودان گفت که توافق 
درباره محاکمه »عمر البشیر« رئیس جمهور سابق این کشور در دادگاه الهه 
صورت گرفته اس��ت. »فیصل محمد صالح« در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی 
افزود که »توافق درباره محاکمه عمر البش��یر در دادگاه الهه صورت گرفته است«. 
دادگاه اله��ه طی س��ال های ۲۰۰۹-۲۰۱۰ اتهاماتی علیه البش��یر به دلیل ارتکاب 
جنایت جنگی و جنایت ضد بشری در منطقه دارفور صادر کرد حال آنکه البشیر تا 
کنون این اتهامات را رد کرده و دادگاه الهه را یک دادگاه سیاس��ی می داند. صالح 
همچنین گفت: »همه احتماالت درباره حضور افراد تحت تعقیب از جمله البش��یر 

در دادگاه الهه وجود دارد.

احتمال اعالم پیروزی اشرف غنی 
س��رانجام پس از گذش��ت ۴ ماه از برگ��زاری چهارمین انتخابات ریاس��ت 
جمهوری افغانس��تان، کمیسیون مس��تقل انتخابات این کشور در نشستی 
این نتایج را اعالم کرد. اشرف غنی با کسب بیش از ۵۰ درصد آرا، به عنوان 
رییس جمهور جدید افغانس��تان انتخاب شده اس��ت. این درحالی است که 
از آغاز ش��مارش آرای انتخابات، احزاب و گروه های سیاسی شرکت کننده در 
انتخابات، آن را خالف قوانین دانس��ته و تحریم کردند. در همین راس��تا »فریدون 
خزون« س��خگوی تیم ثبات و همگرایی به رهبری »عبداهلل عبداهلل«، گفت این تیم 
به هی��چ عنوان نتایج انتخابات را قبول نداش��ته و در مقابل آن ایس��تادگی می کند. 
چند روز پیش نیز عبدالرش��ید دوس��تم معاون پیشین اشرف غنی، اعالم کرده بود 
که در صورت انتخاب مجدد غنی، حکومت موازی به رهبری عبداهلل عبداهلل تشکیل 

خواهد داد.
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قاسم  غفوری

س��وریه همچنان به عنوان یک��ی از اصلی ترین کانون های 
تح��والت غرب آس��یا و حتی نظ��ام بین الملل ش��ناخته 
می شود. کشوری که سرنوشت آن با معادالت منطقه ای و 
جهانی گره خورده که نتیجه آن استمرار بحران تروریسم 
در این کش��ور اس��ت. نکته قابل توجه در تحوالت سوریه 

تح��رکات اخیر اروپایی ه��ا برای اعمال تحری��م علیه این 
کشور است. روز دوشنبه اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی 
را علیه س��وریه اعمال کرد و طی آن ۸ بازرگان و دو نهاد 
س��وریه را تحری��م کرد تا بدین صورت ت��ا کنون به بلوکه 
کردن اموال ۲۷۷ س��وری و ۷۱ نهاد وابسته به این کشور 
پرداخته باشد. تحریم های جدید، انسداد دارایی های بانک 
مرک��زی س��وریه در اروپا و ع��الوه بر آن تحری��م نفتی و 
محدودیت هایی در زمینه س��رمایه گذاری در سوریه را نیز 

شامل می شود.
 همزم��ان نیز وزارت امور خارج��ه انگلیس اعالم کرد که 
لن��دن پ��س از دوره گذار و خروج از اتحادی��ه اروپا نیز از 
تحریم های��ی که ای��ن اتحادیه علیه س��وریه اعمال کرده 
تبعی��ت خواهد کرد. در همین حال آن لینده وزیر خارجه 
س��وئد بعد از حضور در نشس��ت وزرای خارج��ه اتحادیه 
اروپا خواستار تشدید فش��ار اروپا بر دولت بشار اسد شده 

و عملیات ارتش س��وریه در ادلب را محکوم کرده اس��ت. 
حال این سوال مطرح می شود که چرا اروپا چنین رفتاری 
را در پیش گرفته اس��ت.؟ نگاهی بر تحوالت سوریه نشان 
می دهد که این کش��ور به مراحل پایانی حیات گروه های 
تروریستی رسیده است که پاکسازی کامل حلب و تشدید 

عملیات نظامی در ادلب نمودی از آن است. 
رفتار اروپایی ها و آمریکا نش��ان می دهد که آنها به دنبال 
ایج��اد ثبات در غرب آس��یا نب��وده و اس��تمرار بحران را 
راهکار اهدافش��ان می دانند حال آنکه دستاوردهای ارتش 
س��وریه و جبهه مقاومت این معادالت را برهم زده اس��ت.  
مباحثی همچون ترور س��رداران مقاومت س��ردار سپهبد 
قاس��م س��لیمانی، ناامنی و عدم ثبات اجتماعی و سیاسی 
در عراق، گسست اجتماعی و سیاسی در لبنان، این تصور 
را برای غرب ایجاد کرده که می توان از این ش��رایط برای 
تحمیل زیاده خواه ها به س��وریه و حت��ی تغییر نظام این 

کش��ور بهره گرفت. بر این اساس غرب جنگی چند الیه را 
علیه سوریه آغاز کرده است. حمایت از تروریست ها، اقدام 
نظامی مس��تقیم محدود، حمایت از تجاوز ترکیه به خاک 
سوریه و در نهایت اعمال تحریم های اقتصادی علیه سوریه 

را می توان در این چارچوب دانست. 
تکرار ادعاهای ساختگی مبنی بر استفاده سوریه از سالح 
ش��یمیایی بعد دیگر این س��ناریو را تش��کیل می دهد. با 
توجه به این حقایق می توان گفت آنچه در س��وریه صورت 
می گیرد جنگ چند الیه غرب علیه س��وریه و مقاومت به 
عنوان کانون امنیت جهان اس��ت ک��ه بیانگر نقش اصلی 
غ��رب در ایجاد بحران های امنیتی در منطقه اس��ت. این 
رفتارها نش��ان می دهد تنها راه تحق��ق امنیت در منطقه 
اخراج آمریکا و اروپاس��ت که در غیر این صورت همچنان 
منطقه باید شاهد بحران های امنیتی نظیر تحوالت سوریه 

باشد. 

یادداشت

نَُجباء تصمیم خود برای حمله 
به امریکا را گرفته است

به نوشته روزنامه صهیونیس��تی جروزالم پست، تندتر شدن 
لحن تهدیدهای مس��ئوالن ارش��د جنبش نَُجباء در هفته 
اخیر نش��ان می دهد آن ها برای ه��دف قرار دادن نیروهای 

امریکایی تصمیم خود را گرفته اند. 

 به گزارش مرکز ارتباطات و امور رس��انه ای نَُجباء، روزنامه 
صهیونیس��تی "جروزالم پست" در گزارش��ی به قلم »ِسث 
ج��ی فرانتزمن« تهدید مقاومت اس��المی نَُجب��اء مبنی بر 
انتقام گی��ری قریب الوقوع از اش��غالگران امریکایی را مورد 
توج��ه قرار داد. در این گزارش که ب��ا تیتر "نَُجباء عراق از 
آغاز ش��مارش معکوس برای حمله ب��ه نیروهای امریکایی 
خبر داد" منتش��ر شده، آمده است: جنبش نَُجباء با انتشار 
پیام��ی در حس��اب توئیتری س��خنگوی خ��ود، نظامیان 

امریکایی حاضر در عین االس��د و س��ایر پایگاه ها را تهدید 
کرد که »ما از آنچه فکر می کنید به شما نزدیک تریم«.

به نوش��ته جروزالم پس��ت، در این پیام از تصویری استفاده 
ش��ده که نش��ان دهنده رصد ش��بانه یک خودرو زره پوش 
متعلق به ارتش امریکاس��ت.منبع صهیونیس��تی در ادامه 
خاطرنش��ان س��اخته اس��ت: پیش تر نیز »اک��رم الکعبی« 
دبیرکل نَُجباء، طی یک س��خنرانی با در دس��ت داش��تن 
عکس های��ی از پهپادهای متعلق به ارتش ایاالت متحده، به 

نیروهای امریکایی هش��دار داده بود که ش��مارش معکوس 
برای پ��س گرفتن حق حاکمیت عراق آغاز ش��ده اس��ت. 
روزنامه اس��رائیلی س��پس در معرفی نَُجباء اضافه می کند: 
این گروه با حضور نیروهای خارجی در عراق مخالف اس��ت 
و آن��ان را "اش��غالگر" می داند. ضمنا بر این باور اس��ت که 
ایران، حزب اهلل لبنان، حوثی های یمن )انصاراهلل( و الحشد 
الشعبی عراق در کنار یکدیگر تش��کیل دهنده "امپراتوری 

مقاومت" هستند که با امریکا مقابله می کنند. 

گزارش

بحران سازی غرب در منطقه هر روز ابعاد جدیدی می گیرد 
چنانکه وزارت خارجه انگلیس اعالم کرد که این کشور حتی 
پس از خروج کامل از اتحادیه اروپا در اواخر سال ۲۰۲۰ از 

تحریم های این اتحادیه علیه سوریه تبعیت می کند.
روز دوشنبه اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی را علیه سوریه 
اعمال کرد و طی آن ۸ بازرگان و دو نهاد س��وریه را تحریم 
ک��رد تا بدین ص��ورت تا کنون به بلوکه ک��ردن اموال ۲۷۷ 
سوری و ۷۱ نهاد وابسته به این کشور پرداخته باشد. وزارت 
خارجه انگلیس در بیانیه خود اعالم کرد: »انگلیس به صورت 
تنگاتنگ با شرکای اروپایی برای تنظیم کردن این تحریم ها 
هم��کاری می کند و به اج��رای آن پس از دس��امبر ۲۰۲۰ 
)خ��روج کامل انگلی��س از اتحادیه اروپا( نی��ز ادامه خواهد 
داد.«تحریم های اتحادیه اروپا علیه س��وریه و فش��ار به این 
کشور همزمان با شکست گس��ترده تروریست ها در ادلب و 
حلب و پیش��روی سریع ارتش سوریه در این مناطق صورت 
می گیرد. بر همین اس��اس، ارتش سوریه روز یکشنبه و پس 
از آنکه کنت��رل آخرین پایگاه های تروریس��ت ها در منطقه 
»صاالت اللیرمون« در شمال حلب را به دست گرفت توانست 

امنیت را به طور کامل به شهر حلب بازگرداند. 
همزمان سوئد نیز خواستار اعمال تحریم علیه سوریه شده 
اس��ت. همزمان در اقدامی س��وال برانگیز، »میشل باچله« 
کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه ای 
درباره بحران حقوق بش��ری در شمال س��وریه هشدار داد 
و آن را وحش��تناک خواند.  »روپرت کولویل« س��خنگوی 
رئیس کمیس��یون حقوق بشر س��ازمان ملل با این ادعا که 

روس��یه و س��وریه مرتکب چنین حمالتی شده اند در یک 
نشس��ت در ژنو گفته است که شمار قابل توجه حمالت به 
بیمارستانها، مراکز درمانی و مدارس نشان می دهد که این 
حمالت نمی تواند تصادفی باش��د.دولت ترکیه نیز که پس 
از آغاز عملیاتهای ارتش س��وریه موقعیت خود را در ادلب 
متزلزل می بیند، مدعی ش��ده اس��ت که روسیه و نیروهای 
سوری غیرنظامیان را هدف قرار می دهند؛ ادعایی که مسکو 

و دمشق قویا آن را رد کرده اند.»ماریا زاخارووا« سخنگوی 
وزارت خارجه روس��یه اعالم کرد که طرف روسی ادعاهای 
مقامات آنکارا مبنی بر حمالت روس��یه به غیرنظامیان در 

استان ادلب سوریه را به شدت رد می کند. 
از سوی دیگر یک منبع در پیمان آتالنتیک شمالی گفت این 
پیم��ان قصد ندارد بند پنجم را در حمایت از عملیات نظامی 
ترکیه در ادلب س��وریه فعال کند. این دیپلمات که در هیأت 

یکی از کشورهای عضو در مقر ناتو در بروکسل فعالیت می کند 
به خبرگزاری روس��ی »تاس» گفت: »کشورهای ناتو از فعال 
کردن بند پنجم این پیمان به دلیل کش��ته ش��دن نظامیان 
ترک در ادلب حمایت نمی کنند.« خبر دیگر از س��وریه آنکه 
س��خنگوی حزب حاکم ترکیه با متهم کردن دولت سوریه به 
نقض آتش بس در استان ادلب، مدعی شد این ترکیه نیست که 
توافق سوچی حول استان ادلب را نقض کرده است. همزمان با 
بحران سازی ترکیه و اروپا در سوریه، شبه نظامیان ُکرد موسوم 
به »نیروهای دموکراتیک سوریه« ادعا کردند که خودمختاری، 
حق مش��روع آنان بوده و به یک پروژه واقعی بدل شده است 
ک��ه نمی توان آن را از بین برد. »مظلوم عبدی« از فرماندهان 
نیروهای مزبور ادعا کرد که وضعیت سوریه نمی توانند مانند 
وضعیت س��ال ۲۰۱۱ باش��د، بلکه باید ]در حکومت سوریه[ 

نقش بیشتری به ُکردها داده شود. 
خب��ر دیگر آنکه پلی��س نظامی روس��یه از ورود تجهیزات 
نظامی این کش��ور ب��ه فرودگاه نظامی "الطبقة" در ش��رق 
فرات خبر داد. س��ازمان ملل متحد می گوید، شدت بحران 
در اس��تان حلب و ش��هر ادلب به حدی است که این نهاد 
نمی تواند هم ش��تاب با آن حرکت کند.ب��ه گفته این نهاد 
بین المللی ش��مار آوارگان از ماه دس��امبر به بیش از ۹۰۰ 
هزار آواره رسیده است. اغلب آنها زنان و کودکان خردسال  
هس��تند که در سرمای زمستان به اردوگاه های پناهجویان 
رفته ان��د. نکته قاب��ل توجه آنکه قبایل یکی از روس��تاهای 
ش��مال شرق سوریه در راستای حمایت از ارتش این کشور 

و خروج نظامیان آمریکایی تجمع کردند.

تحریم و جنگ چند الیه 
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تنفس مصنوعی اروپا به تروریسم با تحریم سوریه 
غرب همچنان به ناامن سازی غرب آسیا اصرار دارد

یونیس��ف فاش کرد به دلیل کمبود خدمات بهداش��تی 
ناش��ی از محاصره و جنگ در یمن، هر دو س��اعت یک 

مادر و شش نوزاد، جان خود را از دست می دهند.
 آمار های س��ازمان های بین المللی از مرگ و میر س��االنه 
حدود ۵۰ هزار نوزاد و کودک یمنی بر اثر کمبود خدمات 
بهداشتی در این کشور خبر می دهند و یونیسف نیز اعالم 
کرد هر دو س��اعت یک مادر و ش��ش نوزاد، جان خود را 
از دس��ت می دهند. س��ال های اخیر، یمن شاهد افزایش 
تعداد مرگ و میر کودکان زیر پنج سال به ویژه نوزاد ها و 
ش��یرخوارگان به دلیل کاهش خدمات بهداشتی به دلیل 
تجاوز رژیم سعودی و محاصره بوده است.وزارت بهداشت 
یمن اعالم کرد: به دلیل کمبود ش��یرخوارگاه ها و کمبود 
خدمات پزش��کی ب��ه دلیل محاصره های رژیم س��عودی 
همه س��اله ۵۰ هزار نوزاد جان خود را از دست می دهند. 
س��ازمان کودکان ملل متحد )یونیس��ف( ف��اش کرد: در 
کش��ور یمن به دلی��ل کمبود خدمات بهداش��تی هر دو 
ساعت یک مادر و شش فرزند نوزاد، جان خود را از دست 
می دهند. بر اس��اس آمار های سازمان های بین المللی نه 

تنها سوء تغذیه میلیون ها کودک یمنی را تهدید می کند 
بلک��ه کمبود خدمات بهداش��تی و ملزومات پزش��کی بر 
ش��دت بحران مرگ و میر کودکان افزوده اس��ت. الزم به 
ذکر است بر اساس اعالم وزارت بهداشت یمن 3۵ تن در 
حمله ائتالف سعودی به »الجوف« یمن کشته شده اند که 
۲۶ نفر آنها کودک هس��تند. همچنین ۱۸ نفر از مجموع 

۲3 مجروح را نیز کودکان تشکیل می دهند.
خبر دیگ��ر از جنایات س��عودی آنکه یک وب��گاه لبنانی 
عکس ه��ای تعدادی از بازداش��تی های قطیف در ش��رق 
عربس��تان را که در آستانه اعدام قرار دارند منتشر و اعالم 
کرد، بسیاری از آنها اجازه گرفتن وکیل یا دفاع از خود را 
نداشته اند. اخبار درز پیدا کرده طی روزهای گذشته نشان 
می دهد در لیست بازداشتی ها در عربستان که در معرض 
تهدید جدی اعدام قرار دارند، ۱۲ فرد کم سن و سال نیز 
وجود دارند که اتهام همگی آنها سیاس��ی است. اتهامات 
۱۲ زندانی در زمانی به آنها تفهیم ش��ده که س��ن کمی 
داش��ته اند مانند »محمد عصام فرج« متولد ۲۰۰۲ که در 

زمان تفهیم اتهام هنوز به ۱۰ سال نرسیده بوده است.

یونیسف نیز به جنایات سعودی اذعان کرد

جان دادن یک مادر و شش نوزاد یمنی هر 2ساعت 
م��ردم در ش��هرهای رام اهلل، جنی��ن و قلقیلیه در کرانه 
باخت��ری ب��ا برپای��ی تظاهرات علی��ه معامل��ه قرن هر 
گون��ه مالق��ات میان اعضای تش��کیالت خودگ��ردان با 
صهیونیس��ت ها را رد کرده و بر مبارزه مسلحانه با رژیم 

اشغالگر تاکید کردند.
م��ردم ش��هر رام اهلل در مرکز کرانه باخت��ری در مخالفت 
با نشس��ت جدی��د مقاماتی از تش��کیالت خودگ��ردان با 
شخصیت هایی صهیونیستی در تل آویو راهپیمایی کردند.

ش��رکت کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهای 
»سازش با اشغالگران خیانت به خون شهداست« و »سازش 
موافقت با معامله قرن اس��ت« مخالفت خ��ود را با چنین 
دیدارهایی اعالم و آن را خیانت خواندند. تظاهرات کنندگان 
همچنین دس��ت نوش��ته هایی را با خود حمل می کردند 
که روی آن ش��عارهایی علیه سازش��کاران و علیه میزبانی 
از صهیونیست ها نوشته ش��ده بود و آن را خیانت به خون 
ش��هدا خواندن��د. تظاهرات کنن��دگان در حالی که ش��عار 
می دادند:»غصن الزیتون س��رنگون باد  زن��ده باد تفنگ« 
مبارزه مسلحانه با رژیم صهیونیستی را تنها راه نجات ملت 

فلسطین خواندند. »یوسف الحساینه« عضو دفتر سیاسی 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین نیز مشارکت سازمان آزادی 
بخش از طریق اعضای کمیته ارتباط در کنفرانسی در تل 
آویو را ش��کلی از اشکال عادی س��ازی و در ادامه سیاست 
چند دهه گذشته تشکیالت خودگردان خواند. خبر دیگر از 
تجاوزگری صهیونیست ها آنکه نیروهای ارتش اسرائیل در 
حال اجرای رزمایش  با توپخانه  سنگین در منطقه اشغالی 
مزارع شبعا نزدیک مرزها با لبنان هستند. نکته قابل توجه 
آنکه س��فیر روسیه در س��رزمین های اش��غالی با انتقاد از 
مسئوالن یکی از فرودگاه های بین المللی سرزمین ها اشغالی 
گفت که آنها با شهروندان روس بدرفتاری می کنند.»آناتولی 
ویکتور اُف« س��فیر روس��یه در س��رزمین های اشغالی، در 
گفت وگوبا روزنامه نگاران، ضمن انتقاد از مسئوالن فرودگاه 
»بن گوریون« )در پانزده کیلومتری جنوب شرق تل  آویو(، 
گفت که آنها به هنگام بازرس��ی، با ش��هروندان روسیه بد 
برخورد می کنند.در س��ال ۲۰۱۹، مقامات صهیونیستی از 
ورود تقریبا ش��ش هزار شهروند روس��یه به سرزمین های 

اشغالی ممانعت به عمل آوردند.

فلسطینی ها بر مقاومت در برابر سازش تاکید کردند 

خشم کرانه باختری علیه معامله قرن 


